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Mugu brynja okkum við toli
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ANALYSA OLJULEITING
Jan Müller
Úrslitið av tí seinastu boringini hinumegin markið
mundi koma óvart á mong.
Tey, sum høvdu væntað, at
her var talan um "knald
eller fald" eru helst farin
skeiv, tí henda boringin er
liður í eini boritilgongd,
sum fyri okkara viðkomandi ikki meira enn hevur
traðkað sínar barnaskógvar.
Síggja vit Føroyaøkið
isolerað, hvat vit tó ikki
eiga, so eru bert boraðir
tríggir brunnar her. Samanborið við einar 150 brunnar
fyri alt økið vestan fyri
Hetland. Enn standa so
fimm brunnar og bíða og
skulu teir allir borast innan
veturin 2006.
Aftrat hesum kemur, at
umleið 8 kanningarbrunnar
skulu borast beint upp at
markinum á bretskum øki,
eisini komandi árini. Tvs.
at tað komandi tvey til fýra
árini er uppá tal at bora
einar 13 kanningarbrunnar
báðumegin markið. Hesir
fara sjálvandi at útvega eina
rúgvu av upplýsingum og
vera við til at stykkja saman puslispælið um møguligar oljukeldur á hesum
stóra økinum á Atlantsmótinum. Tað skal vera
løgið, um ikki onkur av
boringunum verður eitt
veruligt fund, nú ein virking oljuskipan er í umráðinum. Er man eitt sindur
bjartskygdur og kanska
eisini realistiskur, so er
ikki skeivt at gita og siga, at
rakstrarverdugt fund verður
gjørt innan tvey ár eru
farin.
Næsta ár kemur túrurin
til Agip, sum skal hava
gjørt sítt forarbeiði sera væl
- og við vitanini frá hinum
brunnunum og teimum
nýggjastu 3D kanningunum, skilst, at Agip hevur
góðar vónir. At Texaco so
um somu tíð fer at bora ein
kanningarbrunn beint hinumegin markið ger ikki
støðuna minni áhugaverda.
Hesar báðar boringar hava
annars einki við hvørja aðra
at gera. (Sí eisini kort á
síðu 14, sum vísir brunnar,
sum eru boraðir og brunnar,
sum verða boraðir komandi
árini). Men at tær verða
boraðar um júst somu tíð
og í sama umráði kann
koma at skapa stóran áhuga
fyri økinum. Eitt fund her
ella har kann seta alt økið í
nýtt fokus. Tí hava hesar
boringar og fyri okkum ikki
minst tann hjá Agip stóran
týdning fyri at varðveita
kontinuitetin í leitingini.
Tað er eingin ivi um, at
heldur laka úrslitið hjá
Amerada Hess og hinum
feløgunum í hesum mánaðinum psykologiskt er eitt

Ilt er at spáa um framtíðina, eins ringt er at finna oljuna

afturstig fyri leitingina á
Atlantsmótinum. Tað eggjar ikki júst øðrum feløgum
til at venda eyguni henda
vegin, og tað fær kanska
heldur ikki nøkur av
verandi feløgunum til at
síggja alt ov ljóst uppá
framtíðina. Men hinvegin
so eru hetta stór oljufeløg,
sum eru von við at arbeiða í
nýggjum økjum og von við
bakkøstum ella sagt øðrvísi
- von við at tað skulu borast
nógvir brunnar, áðrenn tú
fær eitt veruligt rakstrarverdugt fund. Vit skulu ikki
gloyma, at tað vórðu boraðir meira enn 30 brunnar í
norskum øki,
áðrenn
rakstrarverdugt fund varð
gjørt. Og vestan fyri Hetland vórðu boraðir meira

enn 70 brunnar, áðrenn
lønandi fund varð staðfest
og farast kundi undir útbygging. Boringin her
byrjaði fyrst í 70-unum og
kortini hava feløgini ikki
slept økinum. Higartil eru
tvey felt í framleiðslu,
Foinaven og Schiehallion
og farið er undir at útbyggja
tað triðja, Clair, sum er ein
risi í oljuhøpi. Tosað verður
eisini um at fara undir
útbygging av Suilvenøkinum, sum liggur norðan
fyri Schiehallion og ikki so
langt frá markinum heldur.
So far so good. Men brúk
er fyri eini væleydnaðari
boring, einum fulltreffara í
hesum stóra økinum, ikki
so langt úti í framtíðini,
um áhugin og kontinui-

teturin skal varðveitast. Tað
kann jú henda, at okkurt av
feløgunum,
sum hava
boriforpliktilsi, vilja sleppa
burtur úr teimum. Og tá er
at standa fast, sum Elttør jú
sigur. Onkur hevur gitt, at
BP kanska vil sleppa sær
burtur úr sínum boriforpliktilsum í Føroyum og
hinumegin markið, her tað
stendur til at bora íalt fýra
brunnar, sum hvør kanska
kostar einar 200 mill. kr.
Hetta er neyvan endaliga
upp á í løtuni, tí enn er ov
tíðliga at sleppa endanum,
nú boringar vísa eina
virkna oljuskipan. Tær 13
boringarnar komandi árini
fara heilt vist at geva eina
nógv betri heildarmynd av
jarðfrøðini og uttan iva

onkur fund. Hinvegin er BP
so mikið virkið á Atlantsmótinum, tað er í veruleikanum tað, sum drívur verkið, sum heldur lív í leitingini, er lokomotivið fyri
bæði leiting og framleiðslu,
at tað neyvan fer at sleppa
takinum við eitt. Bretlandi
tørvar at finna meiri olju, tí
goymslurnar minka og
vónirnar til, at Atlantsmótið
skuldi fylla í aftur goymslurnar, eru neyvan heilt
burtur, tó at tað eru væl
minni eftir nakrar turrar/
hálvturrar brunnar. Uttan
iva bíða teir hjá BP eins og
hinum oljufeløgunum, sum
eru virkin her, við stórum
áhuga eftir teimum næstu
boringunum báðumegin
markið, henni hjá Agip og

tí hjá Texaxo næsta summar.
So fyri tey, tað verið seg
vinnuna, fólk sum heild og
ikki minst politikararnar,
sum síggja fram til eina
komandi oljuvinnu, er bara
at gera sum oljumálaráðharrin hevur lært seg
uttanat: at brynja seg við
toli.
Fyri teir føroyingar, sum
hava sett pengar í Atlants
Kolvetni og í Føroya Kolvetni er tað tó ikki bara ein
spurningur um, hvussu
leingi tað ber til at liva við
slíkum toli. Tí so peningaveik og lítil hesi feløgini
eru, hóast tey ikki hava
somu skyldur, so hava tey
ikki eins og stóru oljufeløgini møguleika til bara
at bíða. Fyrr ella seinni er
eginpeningurin uppi, tí var
tað sjálvandi eitt bakkast
fyri Atlants Kolvetni, at
hesin seinasti brunnurin
ikki vísti nakað meira. Men
harvið nýtist tað ikki at
blíva nøkur vanlukka. Helst
ber til at bíða til 2004 eftir
úrslitinum av tí boringini,
men skuldi hon eisini
endað uttan eitt veruligt
fund, so er ilt at meta um
møguleikarnar hjá felagnum. Trupulleikin er jú
tann, at tað hevur onga
inntjening og tá so er, er tað
eisini ein spurningur um,
hvussu leingi man kann
bíða. At úrreiðslurnar
kanska ikki eru ovurstórar
hjálpir sjálvandi. Men hini
oljufeløgini, sum eru her,
hava jú virksemi nógva
aðrastaðni at dúva uppá.
Kanska var tað ikki so
heppið, tá umboð fyri felagið, eftir fund varð gjørd
á landgrunninum, í fjølmiðlunum vórðu endurgivin í einum yvirpositivum anda um, at nú vórðu
partabrøvini
túsundtals
meira verd osfr. Tað ræður
um at vera realistiskur og
hava tunguna mitt í munninum, eisini tá tað sær ljóst
út. Soleingi talan ikki er um
lønandi fund eru slík úttalilsi óheppin.
Og hvat Føroya Kolvetni,
sum er partur av Agipsamtakinum, víðvíkur, so er
eisini ein spurningur,
hvussu leingi tað hevur ráð
til at bíða. Nú fáa vit so at
síggja, hvussu fer at ganga
tí at útvega neyðuga partapeningin at vera við í
komandi boringini. Og
hvussu fer at ganga at fara
úr teimum 7% uppí í tey 22.
Rakar Agip í blett og
Føroya Kolvetni er við við
22% so er tað sum at vinna
í lottarínum. Men oljuvinna
er nevniliga eisini lottaríspæl, sum kann ganga
báðar vegir. Og oftast tann
skeiva vegin. Livst so
spyrst ella sum onkur
segði: spyrst so livst.

